
โครงสร้างแบบประเมนิทักษะภาษาไทย ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

ด้านที่ 1  ทักษะการอ่าน ระดับค า 

ค ำ ค ำทดสอบ 
แม่ ก กำ  เอ้ือเฟ่ือเผื่อแผ่ แม่น้ ำคงคำ เฒ่ำหัวงู เก้ำอ้ีไม้ไผ่ 
พ้ืนเสียงตัวสะกด จองหองพองขน ก ำแพงเมืองจีน บุพเพสันนิวำส ศึกบำงระจัน 
ค ำท่ีมีตัวสะกด  ตั้งจิตอธิษฐำน ท่องเที่ยวล่องแก่ง ช่ำงซ่อมห้องส้วม นั่งร้ำนก๋วยเตี๋ยว 
ค ำควบกล้ ำ ผลุนผลัน พลุกพล่ำน ปรนเปรอ ใคร่ครวญ 
อักษรน ำ สยดสยอง สมัครสมำน สงบเสงี่ยม ขยะแขยง 
เรียงพยำงค์  พยำกรณ์ วนอุทยำน สถำปนิก ปณิธำน 
กำรันต์ ตรรกศำสตร์ เหตุกำรณ์ ปฏิสังขรณ์ วรรณยุกต์ 
ค ำบรร บรรทัดฐำน บรรเทำทุกข์ บรรพชิต บรรลัยกัลป์ 
ร หัน  อำถรรพ์ สรรพนำม วรรณกรรม พรรณนำ 
ทับศัพท์ เวอร์ชัน โควตำ เซนติเมตร อัปเดต 
ศัพท์บัญญัติ โทรคมนำคม อุทยำนแห่งชำติ อำคำรสงเครำะห์ ธุรกรรมกำรเงิน 
ส ำนวน เข็นครกขึ้นภูเขำ สุกเอำผำกิน แกว่งเท้ำหำเสี้ยน กิ่งทองใบหยก 
สุภำษิต พังเพย กระต่ำยหมำย

จันทร์ 
กว่ำถั่วจะสุกงำก็
ไหม้ 

กินที่ลับไขท่ีแจ้ง เก็บเบี้ยใต้ถุนร้ำน 

รำชำศัพท์ พระวรกำย พระท่ีนั่ง ฉลองพระบำท พระอัยกำ 
 

ด้านที่ 2 ทักษะการเขียน 

ค ำ ค ำทดสอบ 
แม่ ก กำ  เจ้ำที่เจ้ำทำง ไปมำลำไหว้ 
พ้ืนเสียงตัวสะกด นกยูงหำงสวย หอยทำกมำกรัก 
ค ำท่ีมีตัวสะกด  สำวน้อยร้อยชัง พ่อหม้ำยป้ำยแดง 
ค ำควบกล้ ำ ผลุนผลัน ใคร่ครวญ 
อักษรน ำ สยดสยอง ฉลำดเฉลียว 
เรียงพยำงค์  วนอุทยำน สถำปนิก 
กำรันต์ เหตุกำรณ์ วรรณยุกต์ 
ค ำบรร บรรณำนุกรม บรรดำศักดิ์ 
ร หัน  สรรนำม พรรณนำ 
ทับศัพท์ เวอร์ชัน โควตำ 
ศัพท์บัญญัติ วิศวกร ยกระดับ 
ส ำนวน ขวำนผ่ำซำก ผักชีโรยหน้ำ 



สุภำษิต พังเพย กงเกวียนก ำเกวียน กระดี่ได้น้ ำ 
รำชำศัพท์ พระวรกำย พระอัยกำ 

 

ด้านที่ 3 การเช่ือมโยงความสัมพันธ ์

ระดับ ค ำถำม ตัวเลือก 
ระดับค ำ ภำพ แปลงฟัน 

ยำสีฟัน 
เครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค เครื่องชิงโชค 

ระดับประโยค ภำพ สวนทุเรียน
บนเขำ 

สวนผลไม้อุดม
สมบูรณ์ 

สวนดอกไม้ 
เบ่งบำนสวยงำม 

สวนสำธำรณะ
กว้ำงขวำง 

ระดับควำม ภำพ ท้องทะเล ปะกำรังจะเติบโต
เต็มที่ในระบบนิเวศที่
สมบูรณ์ 

ปะกำรัง ถูกท ำลำย
ด้วยน้ ำมือของ
มนุษย์ จนหมดสิ้น 

ปะกำรังเป็นสินค้ำ
ส่งออกที่มีรำคำ
แพงมำก 

สัญลักษณ์ ภำพ ทำงหนีไฟ ทำงหนีไฟ ทำงหนีโจร  ทำงหนีครู 
ล ำดับเหตุกำรณ์ ภำพ ออกก ำลัง

กำย 
ชุดกีฬำ-ออกก ำลัง- 
อำบน้ ำ 

ออกก ำลัง -
อำบน้ ำ-ชุดกีฬำ 

อำบน้ ำ-ชุดกีฬำ-
ออกก ำลัง 

เหตุ และ ผล  ภำพ เด็กกินนม ตัวสูงขึ้น ตัวเล็กลง ตัวเท่ำเดิม 
กำรคำดคะเน ภำพ เก็บออม ร่ ำรวย ยำกจน ปำนกลำง 
กำรตัดสินใจ ภำพ คนจมน้ ำ ลงไปช่วย เรียกคนช่วย เอำใจช่วย 
กำรแทน
ควำมหมำย 

ภำพ หัวใจ ควำมรัก สีแดง ปีใหม่ 

 

ด้านที่ 4 การคิดวิเคราะห์ 

ค ำถำม  1.มลภำวะต่ำง ๆ ส่งผลให้ระบบนิเวศเปลี่ยนไป โรงงำนอุตสำหกรรมปล่อยควันพิษและน้ ำเสีย 
ผู้คนทิ้งขยะลงแม่น้ ำ ป่ำไม้ถูกท ำลำย ถุงพลำสติกล้นเมือง ภูเขำน้ ำแข็งละลำย 

ตัวเลือก ก.โลกร้อน ข.โลกเย็น ค.โลกแตก 

ค ำถำม  2.สะดวกสบำย รวดเร็ว เดินทำงข้ำมประเทศได้ ท ำด้วยเหล็ก มองเห็นภูเขำ ทะเล แม่น้ ำ 

ตัวเลือก ก.เครื่องบิน ข.รถไฟฟ้ำ ค.เรือโดยสำร 

ค ำถำม 3.อำชีพในฝัน เป็นได้ทั้งผู้ชำยและผู้หญิง ดูแลประชำชน มีผู้ช่วยสวยและใจดี ใส่หมวกน่ำรัก 
เด็กส่วนใหญ่ กลัวไม่กล้ำเข้ำใกล้ 

ตัวเลือก ก.ต ำรวจ ข.ทหำร ค.หมอ 



ค ำถำม 4.ธรรมชำติสวยงำม สลับซับซ้อน กว้ำงใหญ่ สีสันสวยงำม อันตรำยรอบด้ำน อยู่สูงกว่ำ
ระดับน้ ำทะเล มีอยู่ทุกประเทศท่ัวโลก 

ตัวเลือก ก.ท้องฟ้ำ ข.ทะเล ค.ภูเขำ 

ค ำถำม  5. หมอ ต ำรวจ ครู  มำซื้อของที่ร้ำนขำยของข้ำงบ้ำนยำย ต ำรวจจะไป ถอนเงินต่อ หมอจะไป
ซื้อของที่ตลำด ครูจะไปโรงเรียน ยำยรีบไป โรงพยำบำล ยำยจะเลือกให้ใครช่วยไปส่งที่
โรงพยำบำล 

ตัวเลือก ก. หมอ ข. ต ำรวจ ค. คร ู

 

 


